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Úvodní slovo  

 

Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečci a další příznivci Domečku,  

 

již brzy naše rodičovské centrum oslaví své 5. narozeniny. Co všechno jsme za pět let dokázali? Domeček se 

stal organizací, která má již své pevné místo v našem městě - Třebechovicích pod Orebem. Nabízí bohatý 

program pro děti i rodiče. Jeho aktivity jsou zaměřeny hlavně pro děti předškolního věku, které si mohou 

vybrat z velké škály dopoledních i odpoledních kroužků. Oblibu mezi rodiči si také získaly různé aktivity pro 

rodiče na rodičovské dovolené.  

V programu Domečku nechybí ani víkendové akce určené celým rodinám či tvůrčí odpoledne, během kterých 

si maminky i děti něco pěkného vyrobí a výrobek si odnesou domů. To vše je zásluha mnoha lidí, kteří jsou 

ochotni věnovat svůj čas a obohatit tak náš Domeček. Všem, kteří mají i sebemenší podíl na tom, že se naše 

rodičovské centrum rozvíjí a funguje, patří obrovské poděkování.  

Na závěr přeji Domečku spoustu spokojených rodičů a dětí, kterým vykouzlí úsměv na tváři a rozzáří jejich 

oči. Přála bych si také, aby se i nadále našlo dostatek ochotných rodičů, babiček a dědečků, kteří jej budou 

podporovat.  

 

 

 Eva Kučerová 

 členka rady sdružení  
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Poslání a cíle  

 

Vize RC Domeček: Pohodové dítě, pohodoví rodiče, fungující rodina, spokojená společnost.  

 

Poslání:  

Posláním sdružení je podpora a pomoc dětem a rodičům ve volnočasových a vzdělávacích aktivitách.  

Posláním RC Domeček je vést děti k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, podpořit jejich zájmy, 

schopnosti a fantazii, posilovat vzájemné kamarádské vztahy a vést k ochraně životního prostředí.  

Vytváříme příležitost volnočasových aktivit pro celou rodinu.  

Svou činností chceme nabídnout matkám (otcům) strávit rodičovskou dovolenou spolu s dítětem kvalitně, 

aktivně a kreativně.  

 

Cíle:  

 poskytování služeb pro rodiny s dětmi a podpora a propagace všech činností, které jsou zacíleny na 
zkvalitnění života rodin s dětmi,  

 zajišťování vzdělávací činnosti a předávání poznatků rodičům s dětmi, které pomohou zkvalitnit 
výchovné, partnerské či pracovní aspekty jejich života,  

 iniciování a podpora aktivit zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů u ohrožených skupin 
obyvatelstva (především rodiny s dětmi): vedení dětí od raného věku k aktivnímu, tvořivému  
a cílenému trávení volného času a vytváření sociálních vazeb, dále aktivity vedoucí k prevenci 
sociálního vyloučení rodičů na rodičovské dovolené a ke snížení možného stresu vyplývajícího  
z celodenní péče o dítě,  

 prostřednictvím činností pro rodiny s dětmi zprostředkovat možnost společného setkávání s důrazem 
na vzájemnou pomoc, spolupráci a úctu k druhým; integrace dětí s postižením, (místo zprostředkovat 
bych dala třeba „umožnit společné setkávání“ nebo něco podobného…),  

 umožnit setkávání těhotných žen (poskytování potřebných informací k přípravě na mateřství),  

 usilujeme o zapojování a spolupráci dalších organizací a subjektů v regionu do našich aktivit pro děti  
a rodiče,  

 šíření osvěty o ochraně životního prostředí. 
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Zaměření činnosti  

Rodičovského Centra Domeček o.s.  

 

Občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným sdružením rodičů s dětmi z Třebechovic 

pod Orebem a okolí. 

Zaměřuje se na:  

 volnočasové aktivity pro děti od raného věku do 8 let (zájmové kroužky, akce pro děti – divadlo, 
výtvarné dílny, edukativní a ekologické dílny, atd.),  

 volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (víkendové edukativní, ekologické, tvořivé a relaxační 
programy),  

 rodičovské centrum pro matky (otce) na rodičovské dovolené (vzdělávací, relaxační a tvořivé 
programy),  

 služby pro rodiče pečující o děti, nezaměstnané a těhotné matky.  

 

 

 

 

Historie  

 

V roce 2003 vznikl v rámci Domu dětí a mládeže zájmový útvar pod názvem Domeček. Založily jej dvě aktivní 

maminky, jejichž cílem bylo společně se setkávat s dalšími rodiči na rodičovské dovolené, aktivně a tvořivě 

trávit volný čas se svými dětmi. Ve školním roce 2003 – 2004 se Domeček scházel jedno dopoledne v týdnu. 

Postupem času (školní rok 2005 – 2006) se kolem Domečku začal sdružovat stále větší okruh rodičů s dětmi 

(cca 35 matek a 60 dětí ve věku od 0 do 4 let), proto se aktivity Domečku rozšířily na dvě dopolední setkání  

v týdnu a jednu sobotní odpolední akci v měsíci, která se zaměřovala svým programem na celou rodinu 

včetně tatínků, prarodičů a starších, školou povinných dětí. V srpnu roku 2006 skupina rodičů založila 

samostatné občanské sdružení s názvem Rodičovské Centrum Domeček.  

Během školního roku 2006/2007 Rodičovské Centrum Domeček využívalo prostory (hernu) pronajaté 

gynekologickou ordinací MUDr. Mohameda Farraga. Od září 2007 se podařilo získat do pronájmu prostory  

v sousedství (ul. Čsl. Legií 359), sice také s komerčním nájmem, ale tentokrát zcela vlastních. Velikou výhodou 

je, že tyto prostory užívá výhradně RC Domeček a může je využívat celotýdenně, k dispozici je kuchyňka, dvě 

oddělené místnosti a malá zahrádka.  
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Finanční zpráva 

 

Výsledovka v plném znění za rok 2010 (k 31. 12. 2010) 

Číslo účtu Název účtu Kč 

Náklady 
501100 Spotřeba režijního materiálu 4462,00 

501101 Odměny dětem 1772,00 

501102 Občerstvení rodiče/děti:akce 

MC 

4291,00 

501200 Spotřeba kancelářských 

potřeb 

21160,00 

501300 Spotřeba výtvarných 

pomůcek 

26333,00 

501301 Spotřeba hraček 11631,00 

501400 Drobný majetek do 3000,- 4793,00 

501401 Drobný majetek nad 3000,- 30929,00 

501500 Odborné publikace 5769,00 

50x Spotřebované nákupy 111140,00 

512000 Cestovné 223,00 

518100 Pronájem prostor 110725,00 

518200 Telefonní služby 16049,26 

518300 Poštovné, kopírování 1839,00 

518310 Lektorné 3000,00 

518320 Jiné služby 11462,00 

518400 Semináře 3550,00 

518500 Internet 3600,00 

518600 Software 3312,00 

51x Služby 153760,26 

521100 Mzdové náklady - prac. poměr 132445,00 

521200 Mzdové náklady - DPP 239750,00 

524100 Zákonné sociální pojištění ZP 11913,00 

524200 Zákonné sociální pojištění SP 33114,00 

52x Osobní náklady 417222,00 

543000 Dary 2000,00 

549000 Ostatní náklady z činnosti 4621,50 

549100 Ostatní náklady z činnosti 559,00 

54x Ostatní náklady 7180,50 

Náklady celkem 689302,76 

 

 

 

 

Číslo účtu Název účtu Kč 

Výnosy 
601100 Výnosy z prodeje vlastních 

výrobků 

160,00 

602000 Výnosy z prodeje služeb 18138,00 

602100 Pernamentky, jednotlivé 

vstupy 

48928,00 

602200 Odpolední kroužky 48954,00 

602300 výnosy z prodeje služeb - 

xerox 

100,00 

602400 Výtěžek z benefiční akce 35416,00 

602500 AJ dospělí 76731,00 

602700 FJ dospělí 21730,00 

602800 hlídání dětí, půjčovné 3270,00 

60x Výnosy z vlastních 

výkonů a zboží 

253427,00 

662000 Úroky 51,61 

66x Finanční výnosy 51,61 

671100 Výnosy z nároků na 

prostředky MPSV 

259433,00 

671200 Výnosy z nároků na 

prostředky Úřadu práce 

20284,00 

672200 Výnosy z nároků na 

prostředky rozpočtu MÚ 

Třebechovice 

80000,00 

672800 Výnosy z nároků na 

prostředky rozpočtu KÚ HK 

60000,00 

67x Výnosy z nároků na 

prostředky státního 

rozpočtu, rozpočtů 

územních samosprávních 

celků a státních fondů 

419717,00 

681100 Dary od p. o. - finanční 15000,00 

684100 Pasivní čl. poplatek  101,00 

684200 Členský poplatek aktivní  3848,00 

68x Výnosy ze sdílených daní 18949,00 

Výnosy celkem 692144,61 
 

2841,85 
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Zhodnocení významných údajů výsledovky: 

50x  501301 Do spotřeby hraček byly zahrnuty společen. hry pro děti, vybavení herny vč. cen do soutěží. 

501400 Drobný majetek do 3000,-: sportovní a edukativní pomůcky do herny jako psychomotorický 

padák, knihy o výtvarných technikách, stolní společenské hry pro děti, vybavení kanceláře (kancelářská 

židle, edukativní pomůcky jako CD přehrávač) 

  501401 Drobný majetek nad 3000,-: vybavení kanceláře jako PC sestava, skříň, mikrosystém Sony 

   

51x 518100 Nájemné prostor: je zásadní položka = 8000,-Kč/měs., dále pronájem prostor ZŠ a ZUŠ na 

dopolední kroužky zpívánek pro děti a keramika pro dospělé  

  518310 Lektorné power jóga 

 518320 Ostatní služby: např. www doména, člen. poplatek síť MC, pojištění organizace, propagace, 

divadélko 

52x 521000 Pracovní poměr: 1 asistentka 01-12/2010 úvazek 0,5, 1 manažer projektu 04-12/2010 úvazek 0,2, 

1 koordinátor projektu/vedoucí centra 01-12/2010 úvazek 0,2. Na část mzdy koordinátora centra jsme 

pobírali dotaci od Úřadu práce v Hradci Králové 

Dohoda o provedení práce: 01-03/2010 = manažer projektu, 01-12/2010 programová vedoucí 

I. pololetí = 10 lektorů kroužků pro děti, 9 lektorů jazykových a výtvarných kurzů pro dospělé, 1 účetní 

II. pololetí = 11 lektorů kroužků pro děti, 7 lektorů jazykových a výtvarných kurzů pro dospělé, 1 účetní 

  



 

 8 

Vybrané ekonomické ukazatele v Kč za rok 2010 (k 31. 12. 2010)  

Majetková bilance Skutečnost v Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 

Fixní majetek 0,00 

Zásoby 0,00 

Pohledávky 85,00 

Krátkodobý finanční majetek 0,00 

Hotovost 168417,01 

Oběžné prostředky 168502,01 

Ostatní aktiva  0,00 

Aktiva celkem 168502,01 
Krátkodobé závazky 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,00 

Závazky celkem 0,00 

Jmění, akciový kapitál 2841,85 

Rezervy tvořené ze zisku 0,00 

Vlastní kapitál celkem 2841,85 

Ostatní pasiva  78226,00 

Pasiva celkem 81067,85 

 

Zisky a ztráty Skutečnost v Kč 

Tržby 692144,61 

Náklady 689302,76 

Zisk před zdaněním 2841,85 
Daň z příjmů 0,00 

Zisk po zdanění 2841,85 

Podíly na zisku, dividendy  

Nerozdělený zisk 2841,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členění nákladů vynaložených na činnost a správu  v hal. 

Celkový objem neinvestičních nákladů vynaložených na celoroční činnost:  689302,76 
Celkové náklady na správu organizace činí 16,6%  

z toho nákupy režijního, kancelářského materiálu 18809,00 

Internet, poštovné, pronájem prostor, telefony 65611,26 

Mzdové náklady účetní 13650,00 

Ostatní náklady 16625,50 

Projekt Celoroční zájmová činnost evid. č. 1 0205/001  

Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Celkové neinvestiční náklady 490694,76 

Čerpané prostředky z poskytnuté dotace MPSV 259433,00 

Náklady na správu organizace činí 13% 33620 
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Cash flow v Kč za rok 2010 (k 31. 12. 2010) 

  Skutečnost 

v hal. 

P. Stav peněžních prostředků  

k 1. lednu 

174406,90 

A. Peněžní toky z provozní činnosti -3989,89 

Z. Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

2841,85 

A.I. Úpravy o nepeněžní operace  

(+ / -) 

2000,00 

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 2000,00 

A.I.2. Změna stavu opravných položek 0,00 

A.I.3. Změna stavu rezerv 0,00 

A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého 

majetku 

0,00 

A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0,00 

A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace  

A.II. Peněžní toky ze změny 

oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků (+ / -) 

-8831,74 

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -85,00 

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -8746,74 

A.II.3. Změna stavu zásob 0,00 

A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního 

majetku 

0,00 

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně 

doměrků (-) 

 

A.IV. Přijaté dividendy a podíly na 

zisku 

0,00 

 

 

 

  Skutečnost 

v hal. 

B. Peněžní toky z dlouhodobých 

aktiv 

0,00 

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 0,00 

B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině  

B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00 

B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku  

B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového 

fondu České republiky 

 

B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 

určeného k prodeji 

0,00 

B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých 

aktiv 

0,00 

B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve 

skupině 

 

B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv 

(+ / -) 

 

C. Peněžní toky z vlastního 

kapitálu, dlouh. závazků  

a dlouh. pohledávek 

-29559,90 

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny 

vlastního kapitálu (+ / -) 

-29559,90 

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -) 0,00 

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek  

(+ / -) 

0,00 

F. Celková změna stavu peněžních 

prostředků 

-33549,79 

R. Stav peněžních prostředků k 

okamžiku sestavení mez. závěrky 

nebo k roz. dni  

(R. = P.+F.) 

140857,11 

 Stav peněžních prostředků na 

konci účetního období 

168417,01 
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Zhodnocení činnosti RC Domeček za rok 2010  

 

V období od ledna do června 2010 nabídlo Rodičovské Centrum Domeček celkem 12 zájmových kroužků pro 

děti se zaměřením na výtvarnou, hudební, pohybovou a taneční výchovu i relaxaci. Kroužky se konaly 

pravidelně každý týden v dopoledních (pro malé děti do 3 let, které se účastnily s rodiči) i odpoledních 

hodinách (pro větší děti do 6 let, které chodí do mateřské školy).  

Od září 2010 v novém školním roce nabídlo Rodičovské Centrum Domeček 10 zájmových činností.  

Cílem zájmové činnosti je vést děti k aktivitě, tvořivosti, vlastní iniciativě, podpořit jejich zvídavost a zájmy, 

aby rozvíjely své schopnosti, fantazii a naučily se novým dovednostem i poznatkům. U menších dětí (1 - 3 

roky) se zaměřujeme na rozvoj sociálních i psychomotorických dovedností v kolektivu formou volných heren 

a věku odpovídající výtvarné, hudební a pohybové výchově.  

Celkový počet dětí ve věku 3 - 6 let, které navštěvovaly odpolední kroužky v obou pololetích, byl 81. Celkový 

počet dětí ve věku 0 - 4 roky, které navštěvovaly dopolední kroužky s rodiči, byl 53 v první polovině roku 2010 

a 45 v druhé polovině roku. 

 

Co se podařilo v roce 2010?  

 návštěvnost zájmové činnosti cca 100 dětmi  

 registrování v průměru 75 dospělých členů  

 vytváření celoročně atraktivního programu 
pro děti i dospělé  

 realizace projektu PUTOVÁNÍ SVĚTADÍLY  
a výtvarné soutěže „Namaluj kočku“ 

 projekt pro rodiče s dětmi na téma DĚTI  
A TRADICE (4. ročník)   

 spoluorganizace semináře Šance 
zaměstnání a rodině ve spolupráci se Sítí 
mateřských center a spolupráce na dalších 
kampaních („Týden bez televize“, „Týden 
respektu k porodu“)   

 obohacení nabídky programů a služeb pro 
děti i dospělé (výpůjčka elektrické 
odsávačky, kurz kresby pro dospělé a starší 
děti, možnost uspořádat narozeninovou 
oslavu v prostorách Domečku, atd.)  

 pokračování ve spolupráci s Dětským 
centrem Veská u Sezemic  

 zapojení členek do aktivit spojených  
s chodem sdružení (koordinace akcí, 
vytváření výrobků na benefiční prodej, atd.)  

 spolupráce s mateřskými centry v regionu 
(společný seminář, pravidelná účast na 
regionálních setkáních)  

 vzdělávání členů sdružení (semináře týkající 
se public relation, komunikace, účetnictví, 
plánování rozpočtu, atd.)  

 spolupráce s Místní akční skupinou  
Nad Orlicí  

 maximální celotýdenní využití prostorů  
RC Domeček  

 pravidelné aktualizování webových stránek 
sdružení  
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Společné aktivity pro rodiče a děti  

 

Cílem je umožnit dětem a jejich rodičům strávit volný čas společně, a co nejvíce aktivně a tvořivě. Řada aktivit 

byla připravena pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Programy byly určeny nejen rodinám  

z Třebechovic, ale také z okolí, Mikroregionu Třebechovicko i z celého královéhradeckého regionu.  

 

Dopolední programy pro nejmenší děti s rodiči:  

Všechna dopoledne v týdnu byla v Domečku vyhrazena rodičům na rodičovské dovolené s nejmenšími dětmi 

do 4 let. RC Domeček nabídlo programy zaměřené na rozvoj hudebnosti a rytmiky u dětí („Zpívánky“), na 

výtvarný projev („Šikovné pacičky“) a maminkám s kojenci bylo určeno speciální cvičení pod vedením 

odborné fyzioterapeutky. Úterní dopolední program tzv. „Úterní Domeček“ byl již tradičně vyhrazen 

aktivitám, které korespondují s probíhajícím ročním obdobím (Tříkrálové vyrábění, výroba masopustních 

masek a následný karneval, výroba lampiónů, Mikulášská nadílka), zahrnují pravidelné měsíční oblíbené 

programy („Vařeníčko“ pro nejmenší, edukativní program „Všechny barvy duhy“) a nabízí prostor i pro 

nápady rodičů (výlety). V prvním pololetí byla páteční dopoledne věnována relaxační aromaterapii  

s masážemi pro dospělé i děti a oblíbené „Angličtině s kocourem“ nebo volné herně bez programu, kdy si 

mohli rodiče popovídat a děti hrát ve vybavené herně Domečku. Ve druhém pololetí byly přeskupeny 

zájmové dopolední kroužky do jiných dnů, ale jejich náplň zůstala velmi podobná. Programy pro rodiče na 

rodičovské dovolené jsou zároveň možným návodem, jak s dětmi pracovat doma a rozvíjet je.  

 

Výlety s Domečkem  

V rámci úterního dopoledního programu jsme pořádali tyto výlety:  

 do solné jeskyně v Hradci Králové (27.4.) 

 na dopravní hřiště do Týniště nad Orlicí (8.6.)  

 na dostihové závodiště v Pardubicích (26.10.) 

 

Benefiční akce 

Rodičovské Centrum Domeček pořádalo během roku 2010 benefiční akce jednak na podporu vlastní činnosti, 

ale také na podporu jiných:  

„Narozeniny s Domečkem“ – již 4. narozeninový celoodpolední program pro rodiče s dětmi v Domečku 

(12.9.). Součástí akce byly výtvarné dílny, soutěže s odměnou, vystoupení tanečního kroužku Taneček, 

ukázka kroužku Zpívánky, loutkové divadlo „Zlatovláska“. 

Kateřinský jarmark – tradiční listopadový benefiční prodej výrobků dětí a rodičů z RC Domeček na náměstí  

v Třebechovicích.  
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Mimořádné akce pro rodiče s dětmi  

Závody na kolech a dětských odrážedlech v rámci 15. výročí od znovuobnovení Orla v Třebechovicích (19.6.) 

Herní klub pro rodiče a starší děti (v 1. pololetí) 

Prázdninové výtvarné dílny (decoupage svíček, batika listů na trička, výroba lapačů snů, výroba korálkových 

náramků z paměťového drátku)  

Předvánoční zastavení s Domečkem v areálu Třebechovického muzea Betlémů (27. 11.)  

 

Spolupráce s Dětským Centrem Veská  

Rodiče z Domečku se rozhodli navázat spolupráci s Dětským Centrem Veská, kde jsou umístěni kojenci  

k osvojení a mladistvé matky s kojenci. V roce 2010 se uskutečnilo několik návštěv rodičů z RC Domeček ve 

Veské, společná rukodělné dílny a divadlo hrané rodiči z RC Domeček pro děti a maminky z DC.  

 

Kampaně 

RC Domeček se i v roce 2010 zúčastnil kampaní Sítě mateřských center a dalších celorepublikových kampaní.  

„Týden bez televize“ – již čtvrtým rokem jsme se s dalšími organizacemi v Třebechovicích připojili  

k celosvětovému hnutí, kdy se v dubnovém týdnu (26. 4. – 2. 5. 2010) místo sledování televize pořádají 

kulturní, sportovní a společenské akce pro jednotlivce, celé rodiny a všechny sousedy (literární a herní večer, 

koncerty vážné hudby, cyklistický výlet, fotbal pro rodiče s dětmi a další bohatý program). 

„Týden respektu k porodu“ – zapojili jsme se do celorepublikové kampaně promítáním  dokumentárních 

filmů o přirozeném porodu a následnou diskuzí o dané problematice (19.5.2010). 

 

Ekologické projekty v Rodičovském Centru Domeček  

V Rodičovském Centru Domeček třídíme odpad (papír, plasty, směsný odpad, hliník, sklo). Již 5. rokem RC 

Domeček zorganizovalo ekologický edukativní program pro rodiče s dětmi ke Dni Země a zasadili jsme již  

4. strom na vybraném místě v lokalitě Třebechovic. Organizujeme ekologické dílny a programy pro rodiče  

s dětmi, např. přednáška o využití bylinek, vyrábění dárků z bylinek (např. výroba bylinných octů a bylinných 

olejů), aroma-masáže pro kojence i maminky.  

V dubnu se uskutečnilo divadlo „Kašpárek rybářem“ s tématem ekologie připravené ekologickým střediskem 

SEVER z Hradce Králové.  

Již 4. rok sbíráme plastová víčka od PET lahví. Zaměřujeme se na pořizování vybavení pro RC Domeček  

z ekologických materiálů (dřevěné a látkové hračky), celkově se snažíme přistupovat k životnímu prostředí 

šetrně, pořizovat jen nezbytné materiály a maximálně využít ty, které již máme: využití starých jednostranně 

potištěných papírů, starých materiálů (kartony, korkové zátky, knoflíky, zbytky kůží, vlny, látek atd.).  
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Co jsme připravili pro děti  

 

Rodičovské Centrum Domeček připravuje pro každý školní rok (již 5. rokem) nabídku zájmových kroužků pro 

předškolní děti. Kroužky se konají v odpoledních hodinách pod vedením lektorů s pedagogickým vzděláním  

a zaměřením na danou činnost.  

 

Přehled zájmových činností za leden – červen 2010:  

(včetně dopoledních kroužků pro rodiče s dětmi)  

Angličtina hravě – výuka angličtiny (začátečníci)  

Angličtina hravě – výuka angličtiny (pokročilí)  

Angličtina s kocourem – angličtina pro nejmenší 

děti (1 – 3 roky) 

Cvičení pro kojence – cvičení rodičů s miminky  

(6 týdnů – 2,5 roku)  

Edukinestetika – zdravotní cvičení (pro děti 4 – 6 

let)  

Keramika pro školní děti (1. – 5. třída) 

„Koníci jsou naši kamarádi“ – základy jízdy na 

koních  

Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1 – 3 

roky)  

Šikovné ručičky – výtvarná výchova (pro děti 4 – 6 

let)  

Taneček – taneční a pohybová výchova (pro 

děvčata 4 – 6 let) 

Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1 – 3 roky)  

Zpívánky – hudební výchova (pro děti 3 – 5 let)  

 

Přehled zájmových činností za září – prosinec 2010: 

(včetně dopoledních kroužků pro rodiče s dětmi)  

Angličtina pro děti – výuka angličtiny (začátečníci)  

Angličtina pro děti – výuka angličtiny (pokročilí)  

Angličtina pro rodiče s dětmi – (1 – 3 roky)  

Cvičení pro kojence – cvičení rodičů s miminky  

(6 týdnů – 2,5 roku)  

Edukinestetika – zdravotní cvičení (pro děti  

4 – 6 let)  

Hokus pokus – ukázky různých pokusů (pro děti  

4 – 6 let) 

Šikovné pacičky – výtvarná výchova (pro děti 1 – 3 

roky)  

Taneček – taneční a pohybová výchova  

(pro děvčata 4 – 6 let)  

Zpívánky – hudební výchova (pro děti 1 – 3 roky)  

Zpívánky – hudební výchova (pro děti 3 – 5 let)  
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Projekt „PUTOVÁNÍ SVĚTADÍLY“  

Projekt „Putování světadíly“ přiblížil dětem hravou a interaktivní formou tradice a zvyky ve čtyřech 

světadílech (Africe, Americe, Asii a Austrálii). Uskutečnil se od konce května do listopadu 2010.  

 dílna Malování přání světu (výroba ručního papíru a malování na něj) – 18. a 29. květen 2010 

 Putování světadíly – 6. červen 2010 

 Výstava fotografií z akce Putování  v Rodičovském centru Domeček – červen 2010 

 Regionální setkání mateřských center – 4. listopadu 2010 

 

Projekt DĚTI A TRADICE 

Již 4. ročník celoročního projektu oživující české lidové tradice. 

Akce v rámci projektu Děti a tradice v roce 2010:  

 Tříkrálové zpívání  

 Masopustní karneval (včetně výroby masopustních masek) 

 Velikonoce s Domečkem (výroba papírových kraslic) 

 Den Země s Domečkem 

 Martinská slavnost s lampionovým průvodem  

 Kateřinský jarmark (prezentace a prodej výrobků dětí a maminek) 

 Přijede k nám Mikuláš 

 Zdobení stromečku v ZOO 

 Výroba adventních věnců 

 Vánoce v Domečku 

 

Mimořádné akce pro děti  

Výtvarná soutěž „Namaluj kočku“ ve spolupráci s Hospodou U Kocoura a výstava dětských prací – červen 

2010.   
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Co jsme připravili pro rodiče  

 

Programy pro rodiče jsou určeny zejména rodičům na rodičovské dovolené s dětmi do 4 let. Smyslem této 

činnosti v RC Domeček je zpříjemnit pobyt rodičů na rodičovské dovolené prostřednictvím nabízených služeb 

a programů, pomoci rodičům na půdě RC Domeček navázat osobní kontakty, zprostředkovat informace 

(rodičovství, výchova, životní styl), posílit rodičovské kompetence, získat nové dovednosti, podpořit 

schopnost rodičů být aktivní a tvořiví, ale zároveň odpočívat a načerpat síly.  

 

Vzdělávání a relaxace rodičů  

Dopolední přednášky a besedy (většina z nich byla s hlídáním dětí) : o zdravé výživě, o polohovacích  

pomůckách (21.1.), o agresivitě dětí (23.4.), o výtvarném projevu dítěte (11.5. ),  o sourozeneckých vztazích  

v rodině (21.9.), o plavání miminek (19.10.), o domácí péči o akutně nemocné dítě (16.11.) a o tom, jak se učit  

s dětmi angličtinu.  

 

„Hlídání nejen maminek“ 

Specifické postavení má program s netradičním názvem „Hlídání nejen maminek“. Je určen pro širší okruh 

veřejnosti, nejen pro rodiče na rodičovské dovolené. V roce  2010 byly realizovány programy s nejrůznější 

tématikou, např. cestovatelský večer Rumunskem křížem krážem,, výtvarné a rukodělné dílny, také odborné 

přednášky a již druhý ročník soutěže „cukrování“ o nejlepší vánoční cukroví s ochutnávkou, atd.   

 

Rukodělné a výtvarné dílny:  

 Velikonoční věnce (24.3.) 

 Ponožkoví pejsci (21.4.)  

 Adventní věnce (24.11.) 

 Vánoční dekorace (3.12.) 

 

Besedy: 

 Rumunskem křížem krážem (17.2.) 

 O vývoji řeči dětí (10.11.)  

 „Cukrování“-již 2. ročník posezení u svíček s punčem a s cukrovím.  

 Cyklus besed s ochutnávkou Jak chutná…? - čokoláda (21. 1.), med (17. 3.), víno (28. 5.), pivo (22. 10.) 



 

 16 

Víkendové rukodělné dílny pro rodiče: 

 Mozaika (25.4.)  

 Plstění…náušnice, náramky, ozdoby do vlasů (30.5.) 

 Andělíčci z ovčího rouna (7.11.) 

 

Letní dílny: 

 Decoupage svíček (7.7.) 

 Příprava bylinných octů (21.7.) 

 Výroba ponožkových pejsků (28.7.) 

 Výroba korálkových náramků z paměťového drátku (24.8.) 

 Batika listů na trička (25.8.) 

 

Mimořádné akce pro rodiče: 

 11. 2. čtvrtek – Seminář pro lektory AJ ve spolupráci s Oxford University Press 

 26. 2. pátek – Seminář „Šance pro rodinu a zaměstnání“ s lektorkou Rut Kolínskou, prezidentkou Sítě 
MC, na téma Public Relation - styk s veřejností pro mateřská centra 

 26. 4. – 2. 5. – již 4. ročník celosvětové akce Týden bez televize 

 19. 5. středa – Videoprojekce dokumentárních filmů o přirozeném porodu v rámci Týdne respektu  
k porodu.  

 

Časopis Človíček  

Již od dubna 2007 vydávají členky RC Domeček časopis Človíček, kam mohou rodiče přispět článkem, 

doporučením, aktualitou, nápadem, receptem, atd. Je určen nejen všem členům a příznivcům, ale i široké 

veřejnosti, k dispozici je v RC Domeček a v místní knihovně. Aktuálně je také umístěn na www stránkách.  
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Kurzy pro dospělé: 

 3x kurz angličtiny pro různě pokročilé (celoroční) 

 kurz angličtiny pro rodiče na RD – dopolední, s hlídáním dětí (celoroční) 

 kurz francouzštiny pro začátečníky (celoroční) 

 kurz kresby pro dospělé a starší děti – jaro 2010, následná výstava prací účastníků kurzu kresby  
v Heldově městské knihovně 

 Seminář angličtiny pro lektory – únor 2010 

 spolupořádání semináře Šance rodině a zaměstnání v Třebechovicích – únor 2010 

 vzdělávací seminář „Jak se učit s dětmi angličtinu“ – březen 2010 

 Herní klub pro rodiče a děti (příležitostně) 

 Klub pro rodiče hyperaktivních dětí a dětí s poruchami učení (celoroční) 

 cvičení pro těhotné (leden – červen 2010) 

 powerjóga (celoročně)  

 

Služby pro rodiče:  

 půjčování elektrické odsávačky kojícím matkám,  

 knihovnička (odborné knížky i časopisy: Děti a my, Informatorium 

 

Rodinné pasy 

RC Domeček poskytl možnost hromadné registrace do systému Rodinných pasů v Královéhradeckém kraji 

pro rodiny s dětmi. 
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Záměry pro rok 2011  

 

 udržet vysokou kvalitu odpoledních kroužků i dopoledních programů  

 uskutečnit tematické večery (cyklus „Jak se vaří…“)  

 pokračovat ve vzdělávání maminek na MD s hlídáním dětí (jazyková průprava) 

 obnovit žádané kroužky pro děti (přírodovědný kroužek) 

 více propracovat nabídku služeb (programů, cvičení) pro těhotné matky  

 uskutečnit letní tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi 

 reagovat flexibilně na poptávku klientů  

 realizovat projekt „Český rok aneb tradice očima dětí“ pro rodiny s dětmi  

 zapojovat se do celorepublikových kampaní a hnutí  

 udržovat spolupráci s ostatními MC v regionu 

 pokračovat ve spolupráci s Dětským Centrem Veská  

 najít nové prostory, které by lépe vyhovovaly aktivitám RC Domeček 

 

 

 

Orgány organizace  

 

Valná hromada dne 17. 6. 2010 zvolila nové členy Rady sdružení a Dozorčí komise.  

Rada sdružení dne 17. 6. 2010 zvolila novou předsedkyní paní Moniku Kubátovou.  

 

Složení orgánů sdružení k 31. 12. 2010: 

Rada sdružení 

Adéla Dvořáková 

Erika Hostinská  

Monika Kubátová  

Eva Kučerová 

Iva Lovasová 

Eliška Mandache 

Miriam Otčenášková          

Dozorčí komise  

Eva Brychtová  

Kateřina Čapková 

Alena Potočková 
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Zaměstnanci, spolupracovníci a lektoři  

 

Zaměstnanci  

Kateřina Čapková – manažerka projektu  

Alena Potočková – programová vedoucí 

Helena Polehlová – koordinátorka činnosti (únor – červen 2010)  

Eva Kučerová – koordinátorka činnosti (září – prosinec 2010) 

Pavlína Strnadová – asistentka na částečný úvazek  

Eliška Mandache - účetní 

 

Dobrovolní spolupracovníci:  

Marie Reschelová – redaktorka časopisu Človíček 

Na činnosti Rodičovského Centra Domeček se podílí další dobrovolníci z řad rodičů.  
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Lektoři zájmových činností a kurzů:  

Pro děti:  

Jolana Adamcová – lektorka masáží kojenců 

(celoročně)  

Martina Andrysová – lektorka tanečního kroužku 

a programu Barvy duhy (celoročně)  

Michaela Černá – lektorka keramiky pro školní 

děti (leden – červen 2010) 

Hana Černohlávková – lektorka cvičení pro 

rodiče s kojenci (celoročně)  

Irena Dyntarová – lektorka výtvarného kroužku 

pro předškoláky (leden – červen 2010) 

Martina Forejtková – lektorka anglického jazyka 

pro rodiče s dětmi (září – prosinec 2010) 

Alena Halounková – lektorka edukinestetiky 

(celoročně)  

Kamila Hesová – lektorka hudební výchovy pro 

nejmenší děti (leden – červen 2010) 

Petra Jánská – lektorka výtvarného kroužku pro 

nejmenší děti (leden – červen 2010) 

Kateřina Javornická – lektorka kroužku Hokus 

pokus pro předškoláky (září – prosinec 2010) 

Anežka Moravcová – lektorka hudební výchovy 

pro nejmenší děti (září – prosinec 2010) 

Kateřina Prokešová – lektorka výuky anglického 

jazyka pro děti (září – prosinec 2010) 

Marie Reschelová – lektorka výtvarného kroužku 

pro nejmenší děti (září – prosinec 2010) 

Milena Svobodová – lektorka výuky anglického 

jazyka pro děti (celoročně)  

Klára Zdechovská – lektorka hudební výchovy 

pro starší děti (celoročně)  

 

Pro dospělé:  

Ladislava Baťková – lektorka cvičení pro těhotné 

(leden – červen 2010) 

Irena Dyntarová – lektorka Klubu pro rodiče 

hyperaktivních dětí a dětí s poruchami učení 

(celoročně)  

Kateřina Horáková – lektorka angličtiny pro 

začátečníky (celoročně)  

Petra Jánská – lektorka výtvarných a 

rukodělných dílen  

Martina Nohejlová – lektorka angličtiny pro 

pokročilé (celoročně)  

Helena Polehlová – lektorka angličtiny pro mírně 

pokročilé (celoročně)  

Kateřina Prokešová – lektorka francouzštiny pro 

začátečníky (celoročně)  

Šárka Osladilová – lektorka power jógy 

(celoročně)  

Soňa Toucová – lektorka keramiky (leden- 

červen 2010) 

 

 

 

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se nezištně podíleli na práci Rodičovského Centra Domeček o.s.  
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Poděkování partnerům a dárcům  

 

Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným 

darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. 

Partneři:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Královéhradecký kraj  

Město Třebechovice pod Orebem  

SGJW, s.r.o. 

Inkea, s.r.o. 

Restaurace Černý Kůň - manželé Vondrovští  

Pavel Kouba - místní včelař  

Vamp´s – Pavla Lochmanová  

Papírnictví U Čadků - Luboš Čadek 

Orebské zrcadlo  

Ovoce – zelenina L+M Třebechovice p. O.  

Jolana Adamcová  

Hospoda U Kocoura 

 

Spolupráce 

 

Síť mateřských center  

Regionální Síť mateřských center  

Třebechovické muzeum betlémů  

Středisko místní kultury při TMB  

Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem  

žáci ze Základní školy v Třebechovicích pod Orebem  

žáci ze Základní umělecké školy v Třebechovicích p. O.  

Charitní dům Zdislava v Třebechovicích pod Orebem 

Místní skupina České křesťanské akademie v Třebechovicích p. O.  

TJ Orel v Třebechovicích pod Orebem  

Sokol Třebechovice pod Orebem  

Dětské Centrum Veská  

Základní škola a Centrum pro zdravotně postižené Daneta v Hradci Králové 

SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky 

Puzzle jazz 
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Členství v celorepublikové organizaci  

a regionálních skupinách  

 

člen Sítě mateřských center ČR  

člen Místní akční skupiny Nad Orlicí  

členství v pracovní skupině strategického plánování rozvoje Mikroregionu Třebechovicko  

členství v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb  

 

Získali jsme ocenění Společnost přátelská rodině.  

 

 

 

 

 

Kontaktní a identifikační data  

 

Rodičovské centrum Domeček o.s. 

Čsl. Legií 359  

Třebechovice pod Orebem 503 46  

tel. 739 705 230  

e-mail: rcdomecek@seznam.cz  

www.rcdomecek.com  

registrace u ministerstva vnitra 24.8.2006 pod č.j.VS/1-1/64931/06-R  

IČO 270 40 208 


